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ÅRSMØTEINNKALLING 
Det blir med dette innkalt til årsmøte i Norsk forening for gravplasskultur tirsdag 4. 
september 2018 kl. 16.40 på hotell Scandic City, Gunnar Nilsens gt. 9, Fredrikstad.

1.   Konstituering
 a.  Opprop
 b.  Valg av to referenter    
 c.  Valg av to medlemmer som sammen med dirigenten skal underskrive protokollen
 d.  Vedtak av dagsorden  
2.   Årsmelding
3.   Regnskap
4.   Fastsetting av kontingent
5.   Budsjettforslag
6.   Innkomne saker
7. Valg  
8. Fastsettelse av sted for neste årsmøte

Sak 2: Årsmelding fra 1. juni 2017 til 30. juni 2018
Norsk forening for gravplasskultur er en ideell uavhengig forening. Foreningen skal 
arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingel-
ser for gravplasser og krematorier. 
Sekretariatet ligger i Drangedal kommune i Telemark. 
På grunn av at årsmøtet i 2017 var i juni for å ikke kollidere med nordisk kongress, er 
årsmeldingen fra og med 1. juni 2017.

Sak 1: Dagsorden
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Inghild Hareide Hansen  
Gravplassjef i Bergen  
Valgperiode 2016-2018 

Håvard J. Russnes    
Kirkeverge i Notodden   
Valgperiode 2017-2019

Per Øyvind Skrede
Gravlundsjef i Stavanger 
Valgperiode 2016-2018

Torgeir Mathisen 
Driftsleder i Narvik 
Valgperiode 2016-2018

Grete Dihle
Kirkeverge i Enebakk
Valgperiode 2017-2019                  
  

Per Einar Ellinggard
Eide Stein, Eide
Valgperiode 2017-2018

 Tillitsvalgte

Valgkomité: 
Hans Jakob Nes  kirkeverge i Molde
Johannes Sørhaug kirkeverge i Porsgrunn
Tone Hiorth kommunegartner i Modum kommune

Revisor:  
Ernst & Young AS, Kragerø.

Styreleder: Nestleder:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Anne Kristin Irgens
Landskapsarkitekt, Bergen
Valgperiode 2017-2018
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Synnøve Haugstad Sira 
Kontorleder 

Eirik Stople 
Rådgiver 

 Sekretariat og ansatte 

Sekretariatet 
Sekretariatet holder til i leide kontorlokaler på Neslandsvatn i Drangedal kommune i 
Telemark.  
Kontorleder Synnøve Haugstad Sira står for den daglige driften av sekretariatet, med-
lemskontakt inkl. utsending av nyhetsbrev og innkreving av kontingent, fører regnska-
pet, har ansvar for planlegging og praktisk gjennomføring av kurs og fagdager, ansvar 
for foreningens nettsider, og er sekretær for styret. Og fra og med 2014 føring av regn-
skap mm for Norsk kremasjonsstiftelse. 
Kontortid i sekretariatet er mandag - fredag kl. 08.00-15.30.
Rådgiverstillingen
Eirik Stople er ansatt som rådgiver 50 % stilling, innleid fra KA. Han har delvis kontor 
i Kirkens Hus i Oslo og hjemmekontor.  
Stople er sekretær for faglig råd for gravferd, Gravplassforeningens Krematorienettverk, 
Standardiseringsutvalget for kister og urner, og Norsk Kremasjonsstiftelse. Han har 
ansvar for annonsesalg til fagbladet, utstilling på kurs og fagdager, og er foredragsholder 
på våre kurs og fagdager. Vår representant i FAGUS.  
KA sa 17. januar opp avtalen om personalleie, med 6 månders frist. Det har siden vært 
en prosess for å finne en ny person til stillingen, og vi har falt ned på en egen ansettelse 
denne gangen. Maren Andrea Rønning er nå ansatt som ny rådgiver, og starter i august. 
Arbeidsmiljøet er bra, med lite sykefravær i perioden.

 Foreningens medlemmer

2018 2017 2016 2015 2014
1  Fellesråd / kommuner       330 340 342 343 343
2  Selskap, råd og organisasjoner    58 58 60 64 61

3  Personlige 62 62 70 71 76

Sokneråd (ut fra 2015) 5

Livsvarige (utgått kategori) 4  4  5  6  9

Æresmedlemmer 2 3 2 2 2
456 467 479 486 496

 
På medlemskap 1 og 2 er det anledning til å ha ekstraabonnenter, og i tillegg blir bladet 
Gravplassen sent ut til noen av våre samarbeidsorganisasjoner både i Norge og i Norden. 
Til sammen er det ved årsskiftet i alt 1166 adresser på listene.
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Tidsskriftet 
Fagtidsskriftet Gravplassen er kommet ut med fem nummer i perioden: I juni, septem-
ber og november 2017, og i mars og juni 2018. Redaktør er frilansjournalist Alf Bergin. 
Redaksjonsutvalg: Tidl. driftssjef i Asker Arne Eggen, gravplassrådgiver Åse Skrøvset, 
samt Synnøve Haugstad Sira og Eirik Stople fra NFG.  
Fra og med 2018 har Arne Eggen takket for seg i redaksjonsutvalget, og nytt medlem er 
Per Astrup Andreassen, kirkeverge i Re.
Faglitteratur 
Boka Kirkegården -et levende kulturminne. I tillegg formidler vi salg av bøkene Gravmin-
ner gjennom tusen år og Gravplassen -en håndbok av Helge Klingberg.  
Heftene Gravferdsloven med forskrifter, Kirkegårdens ABC, Gravminner i Gudbrandsdal, 
Idékonkurranse om formgiving av gravminner og Kirkegårdens dag. 

Årsmøtet fant sted tirsdag 13. juni kl. 17.30 på hotell Scandic Lerkendal, Klæbuveien 
127, Trondheim. Det møtte 49 personer på årsmøtet, 41 av dem hadde stemmerett. 
Styreleder Inghild Hareide Hansen var dirigent. Eirik Stople og Synnøve Haugstad 
Sira ble valgt som referenter, og Jorunn Haugstulen og Martin Stærk til å underskrive 
protokollen sammen med dirigenten. 
Det stod 8 saker på dagsorden. Dagsorden ble godkjent uten merknader. Framlagt 
årsmelding for andre halvdel av 2016 og første halvdel av 2017 (fram til 1. juni) ble 
godkjent uten merknader. Regnskap for 2016 ble godkjent uten merknader. Budsjett 
for 2018 ble tatt til etterretning. 
Under sak 6 ble tre saker fremmet av styret:
1. Opprettelse av ny pris 

Styreleder orienterte om begrunnelsen for forslaget. Tema i 2018: Beste nettsider 
om gravplassforvaltning. 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner opprettelse av en slik pris. Styret utformer vilkårene 
nærmere, samt setter prisbeløpet til kr. 10.000.

2. Oppdatering av vedtektene 
Oppdateringen av vedtektene i tråd med årsmøtevedtak i 2018 om endring av 
navn på foreningen til Norsk forening for gravplasskultur.  
Vedtak: Årsmøtet godkjenner endringen i vedtektene.

3. Hvem skal ha ansvaret for gravplassforvaltningen i Norge? 
Styreleder innledet om temaet, og inviterte deretter årsmøtet til å si sin mening om 
NFG skulle ha en mening om hvem som skulle ha ansvaret for gravplassforvaltnin-
gen. Det ble en god meningsutveksling, men ingen konsensus om noen slutning.  
Styreleder takka deretter for innspill, og konkluderte med at styret ikke vil ta stand-
punkt i saken uten at medlemmene får uttale seg først. 

 Årsmøte 2017

 Publikasjoner 
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 Styrets arbeid

Det er avholdt fire styremøter i perioden, to i andre halvdel av 2017 og to i første 
halvår av 2018. Det er behandlet i alt 45 saker. Hovedsakene har vært:   
 
Styret: Konstituering og ansvarsfordeling for medlemmene i styret. Virksomhetsplan. 
Faglig råd for gravferd: Se egen sak.
Prosjekter: Arbeid med prosjektene Gravminnesikring, Forskning på grunnforhold på 
gravplasser, og Godkjenningsordning for kister og urner. Se egen sak.
Kurs og fagdager: Tilrettelegging av årets kurs og fagdager. Se egen sak. 
Regnskap og budsjett: Se sak 3 og 5. 
Fagtidsskriftet: Gjennomgang av innhold, drift og økonomi. Se også under ”Publika-
sjoner”.  
Årsmøte: Årsmelding og praktisk gjennomføring av årsmøtet. Forslag til sted for neste 
årsmøte, se sak 8. 
Krematorienettverk: Behandling av innspill og søknader fra nettverket. Oppnevning 
av nye medlemmer. Se egen sak.
Standardiseringsutvalg for kister og urner (SKU): Organisering av utvalget og ved-
tekter. Se også under ”Løpende prosjekter”
Rådgiverstilling: Drøfting av muligheter etter at KA varslet oppsigelse av avtalen om 
innleie av en halv stilling fra og med andre halvår i 2018. Utarbeiding av stillingsutlys-
ning, intervj med de mest aktuelle søkerne, drøfting av vilkår, og ansettelse.
FAGUS: Se egen sak. 
Samarbeid med Norsk kremasjonsstiftelse: Revisjon av samarbeidsavtalen. 
Nordisk samarbeid: Nytt styre og organisering av samarbeidsforeningen NFKK.  
Planleggingsarbeid i forbindelse med at foreningen var vert for møte i januar 2018.
Høring: Høringsuttalelse om forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn.
Oppnevninger:  
Wenche Madsen Eriksson, Gravferdsetaten i Oslo, oppnevnt som NFGs representant i 
KOSTRA, Ingrid Marie Eidsten som vårt medlem i styret i FAGUS, og Anne Margrete 
Brøndelsbo, Bjørn Undheim og Bjørn-Thore Amundsen (vara) som NFGs representan-
ter i Standardiseringsutvalget for kister og urner (SKU). 

Valg av styremedlemmer for 2 år: 
1.   Håvard J. Russnes   
2.   Grete Dihle  
To varamedlemmer for ett år
1 vara: Anne Kristin Irgens, landskapsarkitekt i Norconsult, Bergen  
2 vara: Per Einar Ellinggard, Eide Stein  
Begge ble valgt som varamedlemmer for ett år. 
Valg av ny valgkomite:  
Hans Jakob Nes, kirkeverge, Molde (leder), Johannes Sørhaug, kirkeverge, Porsgrunn 
og Tone Hiorth, kommunegartner i Modum kommune

 Valg
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Følgende organisasjoner er representert i Faglig råd for gravferd: NFG (leder og sekre-
tær), Gravplassrådgiveren, Fagforbundet, Delta, KA, Virke gravferd, Norsk bergindus-
tri, Den norske presteforening, Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Samarbeidsrådet 
for tros- og livssynssamfunn.   
Mandat for rådet: ”Faglig råd for gravfred skal være en ressursgruppe for gravferd og en 
relevant arena for alle organisasjonen som deltar i rådet.” Les hele mandatet her. Grav-
ferdsrådet møtes to ganger i året, der det legges opp til at medlemmene av rådet frem-
mer saker av praktisk og prinsipiell karakter for drøfting. 
Saker drøftet i perioden: Bruk av religiøse symboler på gravplassen, og samhandling 
mellom gravferdsaktørene for å gi brukene et best mulig tilbud.

Krematorienettverket skal fokusere på saker som gjelder kremasjon. Det innbefatter bl.a. 
å fremme saker til styret, og stå som faglig ansvarlig for fagdager, kurs og andre faglige 
samlinger. Nettverket assisterer også gravplassrådgiveren i utarbeiding av spørsmål til 
skjemaet for innsamling av den årlige kremasjonsstatistikken.  
Medlemmer: Per Øyvind Skrede, Stavanger (leder), Ola Asp, Vestfold krematorium, 
Marianne Bratsveen, Gjøvik og Petter Norberg, Arendal. I tillegg møter gravplassrådgiver 
Åse Skrøvset på møtene. Rådgiver i NFG Eirik Stople er sekretær for nettverket. 
Det er avholdt tre møter i perioden, og følgende saker saker er drøftet:  
Urnetransport – ansvar og økonomi, hvordan nå ut med informasjon om kremasjon og 
gravferd, utslipp fra krematoriene - målinger og regelverk, utdanning for krematørene, 
prosjektet ”Utslipp fra krematorier”, dialog mellom forvaltning og ansvarlig for gravfer-
den ifm med urnenedsetting, bekledning av avdøde, og deling av aske ved forsendelse av 
urne til utlandet.
Fagdager for krematorier ble arrangert 13. -14. november i Tromsø (se også ”Kurs”).

Gravminnesikring 
Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for Landskapsplanlegging ved Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), KA , Gravplassrådgiver Åse Skrøvset 
og NFG. Som en del av prosjektet kartlegger gravplassrådgiveren status for sikring av 
gravminner på norske gravplasser, og NMBU har etablert et forsøksfelt hvor ulike fun-
damenter og sikringsopplegg blir vurdert. Det blir gjort vitenskapelige undersøkelser 
om hvordan de fysiske forholdene ute påvirker stabiliteten til gravminnene. Erfaringene 
fra prosjektet kan gi grunnlag for endring av Gravferdsforskriften § 24.
Egnet jord til kistegraver
Norsk institutt for bioøkonomi(NIBIO) har på vegne av de 5 største kommunene i 
Norge laget en søknad til Norsk forskningsråd med en samlet kostnadsramme på 7,5 
millioner. Det er Gravferdsetaten i Oslo som står som søker, og de øvrige fire av de 
største kommunene er med som partnere. sammen med Tunsberg bispedømmeråd v/
nasjonal gravplassrådgiver, KA, Norsk Institutt for Bioøkonomi, og NMBU v/Fakultet 
for Landskap og Samfunn (LANDSAM). NFG er ført opp under ”øvrige samarbeids-

 Faglig råd for gravferd

 Løpende prosjekter

 Krematorienettverket

http://gravplasskultur.no/wp-content/uploads/2017/03/mandat-pr--23-02-2017.pdf
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partnere”, og vil få en rolle knyttet til formidling av forskningsresultater. 
Godkjenningsordning for kister og urner 
NFG og gravplassrådgiver har i samarbeide med Virke Gravferd og aktørene i bransjen 
etablert et Standardiseringsutvalg for kister og urner (SKU). Formålet er å utvikle en 
bransjegodkjenningsordning for kister og urner som selges i Norge, etter svensk modell. 
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset er utvalgets leder, og NFG v/Eirik Stople er sekretær. 
De øvrige deltakerne i utvalget representerer gravplassforvaltningene, krematoriene, 
Virke gravferd, Trostrud Freno AS, SIBI AS og Fonus AS.  Etter en samlet vurdering 
vedtok NFG at det inntil videre er mest hensiktsmessig at SKU er organisert som et 
underutvalg under Norsk forening for gravplasskultur. 
Utvalget ble operativt fra januar 2018, og har egen fane på Gravplasskultur.no. Her 
ligger informasjon og elektroniske søknadsskjemaer for godkjenning av kiste og urner. 
Det er gjort en pre-anbefaling av de kiste- og urnemodellene som er i markedet. 

Gravplassforeningen er en av seks medlemsorganisasjoner FAGUS - Faglig utviklings-
senter for grøntanleggssektoren. I tillegg til en rådgivningstjeneste arrangerer de kurs og 
konferanser, samt har spalten ”Fra FAGUS spørsmålsbank” vårt fagblad Gravplassen.  
Rådgiver i NFG er representant i FAGUS fagråd, og Ingrid Marie Eidsten fra Sande-
fjord er representant i styret. Grete Dihle møtte på årsmøtet.

 Nordisk samarbeid  

Det nordiske samarbeidet foregår i samarbeidsorganisasjon Nordisk forbund for 
kirkegårder og krematorier (NFKK), der vi er representert ved styreleder og nestleder. 
Organisasjonen har bl.a. ansvar for planlegging av en nordisk kongress hvert 4. år. 
Neste kongress skal være i Tampere i Finland 8. – 10. september 2021. Mellom kon-
gressene satses det på seminarer.

Fagdagene ble arrangert i Trondheim 13. og 14. juni.  

 FAGUS

 Fagdager 2017

https://gravplasskultur.no/sku/
https://gravplasskultur.no/bildealbum/fagdager-2017-trondheim/
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Det var til sammen 151 personer som deltok. 
Tema: FORNYELSE 
Foredrag: 
• Tilrettelegging av gamle anlegg. Omregulering fra kiste til urne. Hva trengs for å få 

en velfungerende driftsavdeling v/Trygve Jensen, avdelingsleder gravferdsforvaltnin-
gen i Trondheim.

• Kunst i offentlig miljø v/Torhild Hovdenak, Plan- og anleggsjef i Trondheim.
• Ulike gravformer for aske v/Kirsten Lunde, landskapsarkitekt og dosent ved NMBU.
• Hjemmesider v/Gravplassrådgiver Åse Skrøvset og Anne B. Jønsson, leder gravplass-

myndigheten i Bergen.
• Gravplassen som parkanlegg – hva innebærer det? Paneldiskusjon med Landskapsar-

kitekt Anne Irgens, gravplassleder Inger Strand, gravferdskonsulent Ragnar Vigedal 
og landskapsarkitekt Anne Irgens. Ordstyrer Inghild Hareide Hansen.

• Utforming av driftsbygning og driftsareal v/Per Øyvind Skrede, gravlundsjef i Sta-
vanger, og Eirik Stople, rådgiver NFG.

• Orientering fra gravplassrådgiveren, spørretime v/Gravplassrådgiver Åse Skrøvset  
Befaring til Lade, Havstein og Tiller kirkegårder, samt krematoriet. 
 

 Kurs og arrangement

Nordisk kongress
6. - 8. september 2017 i København. 

NFG var medarrangør, og styret og ansatte deltok. Tilsammen var det rundt 66 perso-
ner fra Norge som deltok på kongressen. 
Tema:
Framtidens kirkegård * Framtidens kirkegård i Nordisk tradisjon * Forskjellige bruker-
gruppers ønsker og velferd – sameksistens og konflikter * Angår etiske hensyn på kirke-
gården også de døde? * Drift og etikk (maskiner, arbeidstøy, skilting, medarbeidere) * 
Vi tenker miljø i krematoriene! *  Kirkegårder for de levende – De levendes kirkegård * 
Kåring av vinnere av Nordisk gravminnekonkurranse * Befaringer.

https://gravplasskultur.no/bildealbum/nordisk-kongress-kobenhavn/
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Kurs i administrasjon av gravplasser 

25. – 28. september 2017 i Molde. 30 kursdeltakere (fullt kurs). 
28.-31 mai 2018 på Lillehammer. 31 deltakere.
Tema:  
• Gravplassenes plass i forvaltningen, rammene for virksomheten- regelverk og øko-  
 nomi, saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen
• Grav- og arealbehov, kommuneplan og reguleringsplan, gravplassplan og universell  
 utforming, endring av gravplass/ oppdatering av kartverk
• Navna minnelund, gravferdsrutiner og gravferdsbyråenes plass, 
• Gravminner, gravregister, grav og feste av grav, gravstellavtaler - salg av gravminner -  
 eksterne tjenesteleverandører på gravplass
• Driftsplan, ressursbehov og personalbehandling, etikk, gravplassforvaltningen som  
 livssynsåpen forvaltning, kistegravferd og urnenedsettelser  
• Bevaringsarbeid på gravplass, krigsgraver, spørretime, befaring
Foredragsholdere:  
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen, rådgiver 
Eirik Stople, NFG. På Lillehammer deltok dessuten v/Kristian Døvik, juridisk rådgiver 
i Tunsberg bispedømme, og Trygve Nedland, spesialrådgiver i KA.

Kurs i praktisk gravplassdrift

23. – 26. oktober 2017 på Hønefoss. 30 kursdeltakere (fullt kurs). 29. januar - 1. fe-

https://gravplasskultur.no/bildealbum/kurs-administrasjon-gravplasser-pa-lillehammer/
https://gravplasskultur.no/bildealbum/kurs-praktisk-gravplassdrift-kristiansand/
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bruar 2108 i Drammen. 22 kursdeltakere. Dette var et ekstrakurs pga lang venteliste på 
Hønefoss. 23. - 26. april 2018 i Kristiansand. 28 kursdeltakere.
Tema:  
• Gravplassens ulike elementer og funksjoner, universell utforming, sektorens oppbyg 
 ging og ansvarfordeling, og innføring i lover og regler.
• Gravfeste, gravregister, gravstellavtaler, håndtering av gravminner, navna minnelun - 
 der, kulturminneforvaltning og vern, kremasjon og ulike former for urnegraver. 
• Praktiske forhold ved gravferd og urnenedsettelse, tilrettelegging av arbeidet, drifts- 
 avdeling og tjenlig utstyr, gravferdsrutiner for ulike tros- og livssyn, og begravelsesby- 
 råenes rolle.
• Stell av grøntanlegget, grunnforhold og drenering, omregulering, og befaring til   
 gravplasser og krematorium. 
Foredragsholdere:  
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, rådgiver Eirik Stople, NFG, gartner Eva Larsen, Bærum.
 
Fagdager for krematorier 

 

13. - 14. november 20017 i Tromsø, med totalt 69 deltakere. 
Tema: 
• Hvordan sikre en stabil og kostnadseffektiv drift av krematoriene v/Petter Norberg,  
 avdelingsleder i Arendal
• Hvordan sikre en stabil og kostnadseffektiv drift av krematoriene – sett fra leveran  
 dørens side v/Mitab, Crematec og Flexcon
• Informasjon om elektriske kremasjonsovner v/IFZW GmbH & Co. KG
• Gruppesamtale: Hvordan sikre en stabil og kostnadseffektiv drift av krematoriene
• Hvordan gjøre kremasjon til et bedre miljøvennlig alternativ? v/Ola Asp, daglig leder  
 ved Vestfold Krematorium
• Utslipp fra krematorier – slik miljømyndigheten ser det v/senioringeniør Sten D.   
 Bruaas, Fylkesmannen i Nordland
• Alternativ energi - Om prosjekt fra Ringsted krematorium vedr. solcelleanlegg v/  
 Krematoriekonsulent Søren Jebsen
• Fra fossilt brensel til fornybar energi v/Jon Østgård, Vestfold klima og energiforum
• Askespredning v/gravplassrådgiver Åse Skrøvset
• Urnetransport – ansvar og prosedyrer v/krematør Marianne Bratsveen, Gjøvik
• Utdanning for krematørar v/gravlundsjef Per Øyvind Skrede, Stavanger
• Befaring til Tromsø krematorium og orientering om plan‐ og byggefase og drift
Dagen før fagdagene ble det arrangert en Nordlyssafari med konsert i Ishavskatedralen.

https://gravplasskultur.no/bildealbum/fagdager-krematorier-2017/
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Styrets forslag til regnskap for 2017, til godkjenning:

Inntekter Regn. 2017  Budsj. 2017 Regn. 2016

Kontingenter 930 950 920 000 907 909
Salg publikasjonar og annonser 375 963 250 000 219 940
Fagdager, årsmøte 657 498 730 000 1 137 110
Kurs 1 003 068 970 000 1 110 256
Tilskudd 50 000 50 000 0
Andre inntekter 118 037 55 000 76 895
Sum driftsinntekter 3 135 516 2 975 000 3 452 110
Utgifter
Publikasjoner 523 591 450 000  486 062 

Fagdager, årsmøte 455 431 550 000  857 463 
Kurs 787 303 800 000 891 232
Styreutgifter 38 919 50 000 88 164
Kontor, administrasjon 121 281 145 000 127 861
Nordisk samarbeide 82 696 80 000 10 308
Lønnsutgifter 523 143 525 000 512 246

Rådgiver 566 739 505 000 443 991

Prosjekt 10 710 15 000 19 572

Andre kostnader 26 382 40 000 34 470

Mva-refusjon -168 752 -160 000 -160 327

Sum driftsutgifter 2 967 443  3 000 000 3 311 042

Driftsresultat 168 073 -25 000 141 068

Renteinntekter 21 336 25 000 19 849

Resultat 189 410 0 160 917

Prosjekt Gravminnesikring 2017 2016 2015

Tilskudd fra Kulturdepartementet -150 000 0 150 000
                                                                         Midlene anvendt i sin helhet i 2017
         

Revisjonsberetning  

 Sak 3: Regnskap  

http://gravplasskultur.no/wp-content/uploads/2018/06/2017-revisorberetning.pdf
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Kommentarer til regnskapet
Regnskapet for 2017 er gjort opp med et overskudd på kr. 189 410. 
Inntekter:
God deltakelse på kurs og fagdager ga et overskudd på kr. 417 832. 
Under andre inntekter er bl.a. sekretariattjenester for Norsk Kremasjonsstiftelse på  
kr. 82 130 og inntekter i forbindelse med FAGUS’ Grønn Galla på kr. 32 872. Til-
skudd mottatt i 2015 til prosjekt gravminnesikring er disponert i sin helhet i 2017, 

Publikasjoner
17 %

Lønnsutgifter
17 %

Rådgiver
18 %

Kontor
4 %

Styret
1 %

Nordisk 
3 %

Prosjekt, "annet"
1 %

Fagdager, årsmøte
14 %

Kurs- og studiearr.
25 %

Utgifter 2017

BALANSE 2017 2016
Omløpsmidler:

Bankinnskudd 1 328 842 1 574 811

Utestående 245 298 205 826
Sum omløpsmidler 1 574 140 1 780 636
Egenkapital:
Egenkapital pr. 1.1. 1 037 426 876 509
Årets resultat 189 410 160 917
Egenkapital pr 31.12. 1 226 835 1 037 426
Gjeld:
Skyldig skatt, avgifter, lønn 93 903 92 128
Tilskudd sikring gravminner 0 150 000
Annen kortsiktig gjeld 253 402 501 083
Sum gjeld 347 304 743 211

Sum egenkapital og gjeld 1 574 140 1 780 636
                        

Kontingenter
30 %

Salg publik., 
annonser

12 %

Andre inntekter, renter
5 %

Fagdager, 
årsmøte

21 %

Kurs- og 
studiearr.

32 %

Inntekter 2017
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Styrets forslag til budsjett for 2019 er basert på tradisjonell drift, men med utvidet 
sidetall i fagbladet og tilsvarende økte annonseinntekter, samt lavere utgifter med egen 
ansatt rådgiver:  

Inntekter  Utgifter
Kontingenter 970 000 Publikasjoner 550 000
Salg publikasjonar, annonser 325 000 Fagdager, årsmøte 600 000
Fagdager, årsmøte 700 000 Kurs 800 000
Kurs 1 000 000 Styreutgifter 60 000
Tilskudd 0 Nordisk samarbeide 30 000
Andre inntekter 50 000 Prosjekter/utvalg 100 000
Renteinntekter 25 000 Kontor, administrasjon 160 000

Lønnsutgifter 1,5 stilling 900 000
Andre kostnader 40 000
mva-refusjon -170 000

Sum 3 070 000 Sum 3 070 000

med 50 000 inntektsført til NFG og 100 000 bevilget videre til Universitetet for miljø 
og biovitenskap på Ås (NMBU).   
Utgifter:
Utgiftene til trykksaker er fagbladet og avgifter til Fagpressen. Det har i siste periode 
vært nok annonser til dekning for utvidelse av sideantallet fra 24 sider til 28/32 sider.  
Rådgiverstillingen inkluderer lønns- og kontorutgifter, møteutgifter er ført på de en-
kelte prosjektene.  
7 % av totale lønnskostnader er som vanlig ført på kontorutgifter for å dekke renhold. 
Nordisk: Ett møte i samarbeidsforeningen NFKK, samt utgifter for deltakig på Nordisk 
kongress i København for styret og ansatte. ”Annen kostnad” er revisjon og gebyrer. 
Balanse:
Kortsiktige fordringer er i hovedsak sekretariattjenester for Norsk Kremasjonsstiftelse 
og tilskudd fra dem til utsending av heftet ”Kremasjon og gravformer for aske”.  
Kortsiktig gjeld er i hovedsak hotellfaktura for fagdager for krematorier og trykking av 
Gravplassen nr. 4.
Styret erklærer at vilkåret for fortsatt drift er tilstede.

 Sak 4: Fastsetting av kontingent  
Styret anbefaler 3 % økning av kontingenten for 2019, grunnet generell prisstigning. 

 Sak 5: Budsjettforslag  

Ingen saker kommet inn.

 Sak 6: Innkomne saker
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 Sak 7: Valg  
Valgkomitèens forslag: 
Leder for to år
Per Øyvind Skrede, gravlundssjef i Stavanger

To styremedlemmer for to år   
1.   Ingrid Marie Eidsten, parksjef i Sandefjord kommune (ny) 
2.   Ingrid Klingberg, landskapsarkitekt i Grindaker AS (ny) 
Håvard Russnes og Grete Dihle er valgt for 2018-2019 og blir sittende også kommende år.

To varamedlemmer for ett år
1 vara: Anne Kristin Irgens, landskapsarkitekt i Norconsult, Bergen (gjenvalg)
2 vara: Per Einar Ellinggard, Eide Stein (gjenvalg)
 
Styrets forslag til valgkomite for 2019:   
Hans Jakob Nes, kirkeverge i Molde (gjenvalg) 
Johannes Sørhaug, kirkeverge i Porsgrunn (gjenvalg) 
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen (ny) 
 
Presentasjon av kandidatene 

 Sak 8: Fastsetting av sted for neste årsmøte
Styret forslår Ullensvang som sted for årsmøtet i 2019.

http://gravplasskultur.no/wp-content/uploads/2018/06/presentasjon-av-dem-som-er-p-valg-2018.pdf
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  Tema: Bærekraftige gravplasser

Tirsdag 4. september
Kl. 10.00 Registrering
Kl. 11.00 Velkommen
Kl. 11.20 Døden, livets følgesvenn
  v/rektor Inge Eidsvåg, Nansenskolen
Kl. 11.50 Hva er bærekraftige gravplasser?
  v/gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Kl. 12.10 Lunsj
Kl. 13.10 Utstillerne presenterer seg
Kl. 13.25  Egnet jord til graver og grøntanlegg 
  v/forsker Trond Knapp Haraldsen, NIBIO   
Kl. 14.25  Gravplassen -  et vakkert rom i landskapet. Hvordan få det til i praksis  
  når økonomien er stram og tiden ikke strekker til?
  v/Landskapsarkitekt Anne Irgens, Norconsult   
Kl. 15.40 Håndtering av overflatevann på veier og plasser
  v/Kirsten Lunde, landskapsarkitekt og dosent ved NMBU
Kl. 16.40  Årsmøte i Norsk forening for gravplasskultur
Kl. 19.00 Middag med quiz

Onsdag 5. september
Kl. 09.00  Hvordan tenke nytt om gravformer og gravplassens rolle?
  Eksempler fra nyanlegg på Lørenskog og navna minnelunder i Bergen
  v/Rannveig Søndergaard Holm Asplan Viak og Ine Wegner Tollefsen fra  
  Asplan Viak. Representanter fra Bergen
Kl. 10.40  Hvordan vitalisere plantevekst med biokull i vekstmediet 
  Erfaringer fra Stockholm v/Bjørn Embrèn, Stockholm kommune
Kl. 11.30 Presentasjon av befaringen
Kl. 12.00  Lunsj
Kl. 13.00  Befaring til Glemmen, Leie og Østre Fredrikstad gravplasser
Kl. 20.00 Festmiddag 

Torsdag 6. september
Kl. 09.00 Planter for norske forhold
  v/daglig leder i E-plante, Renate Nyrud
Kl. 10.00  Hvordan sikre innkjøp av klimatilpassa kvalitetsplanter? 
  v/parksjef Inger Hilmersen, Fredrikstad kommune
Kl. 11.05  Spørretime v/gravplassrådgiver Åse Skrøvset
Kl. 11.45  Syng liv i ditt liv før du går
  v/Gisle Kavli, kirkeverge i Fredrikstad  
Kl. 12.00  Lunsj, slutt

Fagdager 2018 i Fredrikstad
4. - 6. september


